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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONA E MUCURI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA FLORESTAL-PPGCF 

DIAMANTINA – MG  

Às quatorze horas e dez minutos do dia onze de setembro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões 1 

do prédio de Engenharia Florestal, sob a presidência do professor Reynaldo Campos Santana, reuniu-2 

se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciência Florestal – PPGCF – com a presença dos 3 

seguintes professores: Anne Priscila Dias Gonzaga, Danielle Piuzana, André Rodrigo, Evandro Luiz 4 

Mendonça Machado e José Barbosa dos Santos; e a representante discente: Aline Cristina Carvalho. O 5 

professor Reynaldo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 1. Aprovação de ata da 6 

reunião do dia 03/07/2019. Aprovada com abstenções dos professores Evandro, José Barbosa e 7 

André, pois não participaram da reunião, devido ao fato de não serem ainda membros do colegiado. 2. 8 

Apreciação de documentos entregues à Coordenação (docentes e discentes): a) Solicitação de 9 

aproveitamento proficiência em língua estrangeira pelo TOEFL ITP, do discente Bruno Lopes de Faria: 10 

deferida por unanimidade; b) Solicitação de aproveitamento de créditos da discente Jéssica Naiara dos 11 

Santos, nas disciplinas Melhoramento Florestal – PCF608: deferida por unanimidade; e Tópicos 12 

Especiais em Sistemas de Informações Geográficas – PCF637: deferida por unanimidade; c) 13 

Solicitação de aproveitamento de créditos da discente Renata Couto Ávila, nas disciplinas Análise 14 

Quantitativa e Qualitativa de Vegetação: deferida por unanimidade; Produção de Leguminosas 15 

Graniferas: deferida com quatro votos favoráveis e três contrários; e Produção de Hortaliças: 16 

indeferida com seis votos contrários e um a favor; d) requerimento de dilação de prazo da discente 17 

Any Caroline Pinto Rodrigues aprovado ad referendum: referendado. Em oportunidade, informou-se 18 

que foi concedido pela PROACE afastamento à discente por motivo de saúde por cento e oitenta dias, 19 

a contar de 29/08/2019; e) requerimento de dilação de prazo da discente Ana Carolina da Silva 20 

Cardoso Araújo aprovado ad referendum: referendado. Em tempo, informou-se que foi concedido pela 21 

PROACE afastamento à discente por noventa dias, a contar de 04/09/2019; 3. Relatório final e 22 

circunstanciado das atividades desenvolvidas pela bolsista PNPD/CAPES Josiane Silva 23 

Bruzinga: deferido. 4. Solicitação de envio ao CPPG de alteração no art. 6º da Resolução 24 

nº20/2018: A alteração trata-se de inclusão de parágrafo único com a seguinte redação: “servidores da 25 

UFVJM poderão cursar estágio pós-doutoral em programas da própria UFVJM em regime de tempo 26 

parcial ou integral, desde que tenham anuência das chefias imediatas e não recebam bolsas durante o 27 

desenvolvimento do projeto de pós-doutorado.”. O colegiado aprovou a alteração e o professor José 28 

Barbosa irá enviar o texto para que seja adequado ao PPGCF. 5. Comitê Gestor do CEPEF: O comitê 29 

foi criado e será composto pelos seguintes membros: Aline Cristina Carvalho, André Rech, Anne 30 

Priscila, Danielle Piuzana, Evandro Luiz Mendonça, Eric Bastos e Múcio Magno. 6. Informações 31 

sobre o Seminário de Meio Termo da CAPES: Foi informado que duzentos e trinta e um programas 32 
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participaram do evento, sendo que deste total a maior participação foi dos programas de ciências 33 

agrárias. Relatou-se a possibilidade de fusão de programas. Outras informações relevantes foram 34 

colocadas e serão transmitidas para os membros do colegiado. 7. Editais de seleção do mestrado e 35 

doutorado: Os membros do colegiado realizaram parte dos ajustes nos formulários dos editais durante 36 

a reunião e foi definido que os demais ajustes seriam realizados posteriormente, e os formulários 37 

encaminhados à PRPPG. 8. Desligamento do professor Ângelo Márcio como docente permanente 38 

do PPGCF: Foi deliberado que o professor continuará como docente colaborador do PPGCF e será 39 

coorientador do discente João Vitor Rodrigues, do qual era orientador. 9. Recursos direcionados ao 40 

colegiado – Edital 02/2019 – PNPD/CAPES: Os recursos dos candidatos Milton Serpa e Luiz Felipe 41 

foram encaminhados ao CPPG ad referendum: referendado pelo colegiado. 10. Proposta de alteração 42 

do Regimento do PPGCF: Trata-se de modificação do parágrafo 2º, artigo 40, o qual passaria a ter a 43 

seguinte redação: “Para o nível de doutorado a Comissão Examinadora será composta por, no mínimo, 44 

4 (quatro) membros, além de 2 (dois) suplentes, sendo pelo menos 2 (dois) membros externos ao 45 

PPGCF e destes, ao menos 1 (um) externo à UFVJM”. O colegiado aprovou a alteração e será 46 

encaminhada à solicitação ao CPPG. 11. Procedimentos referentes a documentos e e-mails: Os e-47 

mails dos docentes para envio de mensagens pelo PPGCF serão padronizados. As mensagens 48 

direcionadas ao Coordenador, assim como documentos para assinatura, deverão ser enviadas e 49 

entregues respectivamente ao secretário do PPGCF. Não havendo nada mais a relatar, a reunião foi 50 

encerrada às dezessete horas e cinco minutos, e para que produza os efeitos legais, foi lavrada esta ata 51 

por mim, Armando Pereira Costa Júnior, secretário “ad hoc” do Programa de Pós-Graduação em 52 

Ciência Florestal, que depois de aprovada será assinada por todos os presentes na 53 

reunião.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 54 

Reynaldo Campos Santana (Coordenador)_______________________________________________ 55 

Danielle Piuza(Vice-coordenadora)_____________________________________________________ 56 

Armando Pereira Costa Júnior (Secretário “ad hoc’’)_______________________________________ 57 

Aline Cristina Carvalho (Representante discente)__________________________________________ 58 

Anne Priscila Dias Gonzaga___________________________________________________________ 59 

André Rodrigo Rech ________________________________________________________________ 60 

Evandro Luiz Mendonça Machado _____________________________________________________ 61 

José Barbosa dos Santos______________________________________________________________ 62 


